
 
  

REGULAMIN KONKURSU NA FILM PROMOCYJNY „DOOKOŁA GMINY” 
 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Żychlin. Koordynatorem konkursu jest referat 
Gminne Centrum Promocji i Informacji. Adres do korespondencji konkursu: Gmina 
Żychlin ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin Tel. (24) 351 20 16, e-mail: 
info@gminazychlin.pl.  
 

2. Celem konkursu jest: 
- promowanie zaproponowanych tras rowerowych „Dookoła Gminy”; 
- promocja aktywnego spędzania czasu z rodziną czy przyjaciółmi; 
- promocja lokalnych miejsc; 
- zapoznanie się z lokalnymi tradycjami, historią czy zabytkami, 
- promowanie tożsamości lokalnej. 
 

3. Forma konkursu 
Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Żychlin składających się z co najmniej  
2 osobowego zespołu. Zespół może składać się z rodziny, przyjaciół, grup koleżeńskich.  
W każdej grupie musi znajdować się 1 osoba pełnoletnia z uwagi na zasady bezpieczeństwa. 
Konkurs zorganizowany jest jednoetapowo, a udział w nim jest bezpłatny.  
 
4. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu:  

- przedmiotem konkursu jest zrealizowanie promocyjnego filmu, niepublikowanego 
wcześniej, spełniającego określone warunki udziału w niniejszym regulaminie; 
- obligatoryjne parametry filmu: 
a) czas trwania – maksimum 1,5 minuty 
b) format: MPEG4, Divx, Xvid, 3G PP (3 gp), MOV (Quick Time), AVI (Windows) lub MPG 
c) rozdzielczość: minimum 1280 x 720 (16 x 9HD) lub FULL HD 1600 x 900, 1920 x 1080 
d) kodek (video): H.264, MPEG -2 lub MPEG-4 
e) kodek (audio): MP3 lub AAC 
f) częstotliwość próbkowania (audio): 44,1 kHz 
g) ilość kanałów (audio): 2 (stereo) 
- film nie może: 
a) naruszać godności osobistej, 
b) zawierać treści dyskryminacyjne ze względu na rasę, płeć lub narodowość; 
c) sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie 
środowiska, 
d) zawierać wulgaryzmy. 
 
 
 



 
5. Zakres szczegółowy opracowania pracy konkursowej.  

 
1) Konkurs ma charakter otwarty. 
2) Zgłoszenia dokonuje jedna osoba pełnoletnia z zespołu, która w imieniu całej grupy 

akceptuje regulamin poprzez wypełnienie i załączenie Załącznika Nr 1.  
3) Każdy z autorów może wysłać tylko jedną pracę. 
4) Filmy powinny być przedłożone na nośniku DVD, Pendrive, w zaklejonych kopertach. 
5) Na kopercie należy umieścić nagłówek: Konkurs na film promocyjny „Dookoła Gminy”. 
6) Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia 

źle zabezpieczonych prac. 
7) Uczestnikom konkursu nie przysługują z tytułu wykonywania prac oraz ich 

przekazywania Organizatorom konkursu żadne roszczenia majątkowe, w tym 
odszkodowawcze względem Organizatora.  

8) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.  
9) Uczestnik konkursu powinien uzyskać zgodę wszystkich osób na publikację  wizerunku 

w pracy konkursowej występujących w filmie zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgody powinny zostać dostarczone 
razem w kopercie zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu konkursu.   
 

6. Termin i miejsce składania prac konkursowych 
1) Prace konkursowe należy składać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu w terminie nie przekraczającym 
30.07.2020 r. na adres Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin z dopiskiem 
„Dookoła Gminy”. W przypadku nadesłania prac pocztą liczy się data wpływu do 
Urzędu Gminy. 

2) Osobami do kontaktów w sprawie konkursu są pracownicy Gminnego Centrum 
Promocji i Informacji tel. (24) 351 20 16, info@gminazychlin.pl 

3) Prace złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.  
 

7. Skład Jury 
Skład jury został powołany przez Burmistrza Gminy Żychlin w osobach: 
 
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin 
Agnieszka Sidwa – Przewodnicząca Komisji Oświaty 
Edyta Ledzion – kierownik referatu GCPI 
Łukasz Garstka – właściciel Pracownia Wizualna 
Ewa Andrzejewska – Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie 
 

Jury będzie pracowało na podstawie poniższej karty ocen: 
 

- pomysłowość pokazania tematu (min. 0 pkt. max. 5 pkt.)  
- ilość pokazania w filmie tras rowerowych A,B,C,D,E (min. 1 pkt. – max.5 pkt.)   



- wskazane w filmie atrakcyjne miejsca ( min. 0 pkt.  – max. 3 pkt.)  
- podróżowanie razem z maskotką miejską Nudzimisiem pokazanie maskotki podczas kręcenia 
filmu  - 1 pkt. (postać Nudzimisa - forma dowolna); 
- pokazanie na filmie miejsca Geocaching  wskazanego na mapie tras rowerowych  –  
( min. 1 pkt. max 3 pkt.) wraz z wpisem do notatnika.  

 
8. Unieważnienie konkursu. 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź przerwania konkursu  
w przypadku: 
- gdy nie wpłynie żadna praca, 
- jeśli prace konkursowe nie spełniają warunków Regulaminu. 

 
9. Dane osobowe.  

 
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu przetwarzanych w Urzędzie 
Gminy w Żychlinie będzie Gmina Żychlin/Burmistrz Gminy Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 
Żychlin. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu „Dookoła Gminy 
Rowerem”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda 
załączona w zgłoszeniu do konkursu. Osoba, która podaje dane ma prawo do żądania od 
administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba ma również prawo 
do cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody uniemożliwia wzięcie udziału  
w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia konkursu, rozdania 
nagród. Szczegółowych informacji udziela wyznaczony przez Gminę Żychlin Inspektor Ochrony 
Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gminazychlin.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


